ACTIVE CITIZENS FUND
Proč a jak získat partnera z Norska či Islandu
aneb výhody bilaterální spolupráce

23. 3. 2021 14:00-16:00
Po celou dobu konání webináře mějte, prosím, vypnutý mikrofon.
V případě, že neslyšíte zvuk, klikněte na tlačítko “Join audio by Computer” v levém dolním rohu
obrazovky.
K pokládání dotazů v průběhu webináře, prosím, využívejte chat; na konci webináře bude možnost
zeptat se napřímo.

Harmonogram webináře
14:00 - 14:20 - Program Active Citizens Fund a bilaterální spolupráce (Jitka
Štefková, Nadace OSF)
14:20 - 14:50 - Občanská společnost v Norsku a na Islandu, Active Citizens Fund
a bilaterální spolupráce (Csilla Czimbalmos, Norwegian Helsinki Committee,
Margrét Steinarsdóttir, Icelandic Human Right Centre)
14:50 - 15:15 - Jak také může spolupráce vypadat - příklad z Česka a Norska
(Zuzana Labudová, Osvětová beseda, Dag A. Høystad, Friends of the Earth Norway)
15:15 - 15:25 - Podpora bilaterální spolupráce (Jitka Štefková, Nadace OSF)
15:25 - 16:00 - Dotazy

O programu
Active Citizens Fund

Konsorcium programu
Fondy EHP a Norska 2014–2021:
Island, Lichtenštejnsko a Norsko přispívají ke snižování ekonomických a sociálních
rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti
evropskými státy.
Nadace OSF

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Skautský institut

Program Active Citizens Fund
Strategie programu
● posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem
● posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či
marginalizované skupiny
● posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci i tvorbu
veřejných politik a jejich prosazování
● oslovit veřejnost v periferních částech Česka a místech mimo hlavní centra
občanského aktivismu
● zapojit opomíjené či znevýhodněné cílové skupiny, se zvláštním zřetelem na romskou
menšinu, s cílem posílit jejich schopnost hájit svá práva (např. znevýhodněné rodiny s
dětmi, komunita LGBTI, rodiče samoživitelé a senioři ohrožení chudobou, lidé s
postižením, migranti či další skupiny, které čelí diskriminaci v oblasti vzdělávání,
bydlení, zdravotní péče, na trhu práce apod.).
● podpořit občanskou angažovanost mladých lidí

Podpora v rámci programu Active Citizens Fund
Finanční podpora
různé typy grantů na podporu občanské společnosti a jejích kapacit
Vzdělávání
workshopy, konzultace, projekty konsorcia na posílení advokační práce a na aktivizaci
mladých lidí
Spolupráce a sdílení zkušeností
síťovací setkání, bilaterální a regionální spolupráce, sdílení výsledků a výstupů z
programu (příkladů dobré praxe)

Programové zaměření
Tematické oblasti (= oblast působnosti NNO)
●
●
●
●
●

Aktivní občanství
Lidská práva
Znevýhodněné skupiny
Genderová rovnost
Klimatická změna

Zaměření projektů (= výsledek projektů)
●
●
●
●
●

1 - Občanská participace
2 - Advokační a watchdogové aktivity
3 - Zmocnění znevýhodněných skupin
4 - Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
5 - Posilování kapacit neziskových organizací

Typy grantů (1)
Systémové granty
100–250 tisíc eur na projekty s délkou 3–4 roky na podporu systémových změn
- uzavřeno
Základní granty
8–85 tisíc eur na projekty s délkou 1–2,5 roku, které reagují na aktuální témata, avšak
rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity
- vyhlášení 2. kola ve 3. čtvrtletí 2021
Akční granty
1–3 tisíce eur na projekty s délkou 1–12 měsíců, které řeší aktuální kauzy či problémy
v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění
- vyhlášení 15.12. 2020, průběžné uzávěrky

Typy grantů (2)
Matchingové granty
1-4 tisíce eur na projekty s délkou 6–12 měsíců na podporu komunikace aktivit
organizací směrem k veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní (online
dárcovských kampaní)
- výzva otevřena do 6. 4. 2021
Granty na bilaterální spolupráci
1–4 tisíce eur na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi
českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska - výzva
otevřena do 31. 8. 2023

Fond bilaterální spolupráce
Cílem je podpora a rozvoj vzájemných bilaterálních vztahů mezi organizacemi
občanské společnosti z České republiky a organizacemi z dárcovských zemí (Norsko,
Island a Lichtenštejnsko).
●
●

bilaterální aktivity a iniciativy organizované přímo konsorciem programu,
popř. dárcovskými zeměmi
vzájemná síťovací setkání v tématech programu
studijní cesty
návštěvy expertů z dárcovských zemí
2019 - ACF Days: Civic Education, 2021 - ACF Days: Capacity Building in HR
granty na bilaterální projekty = průběžná výzva, žadatelem může být NNO z
ČR i organizace z dárcovských zemí

Granty na bilaterální projekty (1)
Podpora projektů v délce 1 až 12 měsíců ve výši 1 000 –
4 000 eur.
Celková výše finančních prostředků Fondu na podporu
bilaterálních projektů je 65 000 eur.
Žádosti o grant lze podávat průběžně až do 31. 8. 2023
Databáze partnerů na https://ngonorway.org/partners/ .
Veškeré informace najdete v Příručce Fondu bilaterální
spolupráce.

Granty na bilaterální projekty (2)
Podpořená aktivita musí naplňovat minimálně jeden z níže uvedených
bilaterálních rozměrů:
●
●

●
●

spolupráce mezi českou a norskou, islandskou nebo lichtenštejnskou organizací
spolupráce s norským, islandským nebo lichtenštejnským expertem/expertkou (v
případě žadatelů z ČR), resp. s českým expertem/expertkou (v případě žadatelů
z dárcovských zemí)
aktivita, která je realizována v dárcovských zemích (v případě žadatelů z ČR)
nebo v ČR (v případě žadatelů z dárcovských zemí)
aktivita, která prezentuje perspektivu dárcovské země (v případě žadatelů z ČR)
či českou perspektivu (v případě žadatelů z dárcovských zemí)

Granty na bilaterální projekty (3)
Příklady oprávněných aktivit:
●
●
●
●
●
●
●

studijní a pracovní cesty
pracovní bilaterální setkání
účast na mezinárodních akcích
sběr dat či příprava studií a analýz
organizace seminářů, konferencí, workshopů
prezentační nebo propagační iniciativy
online aktivity (sdílení, semináře, výcviky, workshopy)

Partnerství s dárcovskými zeměmi
Spolupráce s dárcovskými zeměmi je prioritou programu Active Citizens Fund a je
podporována v rámci:
●

bilaterálních projektů (grant z Fondu bilaterální spolupráce)

●

základních grantů - projekty ve spolupráci s partnery z těchto zemí budou ve 2.
výzvě na základní granty vyhlášené na podzim 2021 preferovány (např. bodově
zvýhodněny)

Partnerské organizace
Oprávněný partner:
● soukromý či veřejný subjekt, komerční, nekomerční nebo nevládní organizace,
který je registrovanou právnickou osobou na území / s působností na území
České republiky, Norska, Lichtenštejnska, Islandu
Pozn. velmi úspěšná partnerství jsou často navázána se samosprávami
Dva typy partnerství:
●
●

finanční partnerství – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce grantu
část grantu na realizaci věcných projektových aktivit
nefinanční partnerství – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit
projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu
poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu

Databáze partnerů na https://ngonorway.org/partners/

Preferované oblasti spolupráce – české NNO
●
●
●
●
●
●
●
●
●

občanské vzdělávání (mediální výchova)
lidská práva
environmentální vzdělávání a ochrana přírody, klimatická změna
zmocňování znevýhodněných skupin (včetně seniorů), jejich integrace do
společnosti
advokační činnost
občanská participace, participativní rozpočtování, komunitní rozhodování
sociální inovace, sociální podnikání
rozvoj neziskových organizací
dobrovolnictví

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ, PŘENOS DOBRÉ PRAXE

Preferované oblasti spolupráce – norské NNO
●
●
●
●
●
●

advokační činnost, zvýšení povědomí a zapojení občanů – 68,42%
občanský aktivismus, občanská participace, dobrovolnictví – 63,16%
posílení kapacit občanského sektoru, včetně udržitelnosti, síťování a
legitimity – 60,53%
účast na tvorbě politik a rozhodovacích procesech – 52,63%
partnerství/spolupráce mezi neziskovými organizacemi, veřejnými institucemi a
soukromým sektorem – 50 %
občanské vzdělávání – 39,47 %

Co se osvědčilo dříve (1)
●
●
●
●
●

navázat na předchozí spolupráci,
poskytnout doporučení, reference,
navazovat kontakty přes odborné sítě (komory, profesní svazy, Severskou
obchodní komoru), univerzity nebo ambasádu,
kontaktovat potenciální partnery přes konsorcium a kontaktní místa programu,
pokud nepřichází odezva, využít telefonního kontaktu.

Co se osvědčilo dříve (2)
●

●
●
●

připravit výstižné info o projektu už při prvním kontaktu - optimálně shrnutí na
1 stranu (co je cílem projektu - předběžný harmonogram - plánované výstupy jaká má být role partnera - finanční podíl partnera)
jasně vysvětlit roli partnera hned na začátku
respektovat sazby norských expertů
upozornit na zjednodušenou administrativu - zpráva auditora o způsobilosti
nákladů

Norský pohled na spolupráci (1)
●
●

●
●

Velmi dobře fungovalo navázání partnerství a komunikace k tématu.
Od samého počátku fungovala spolupráce v každém momentě výborně. Hlavním
důvodem byl fakt, že společné cíle projektu byly definovány hned v raném stádiu
partnerství.
Oceňujeme silnou vůli českého partnera učit se od druhých a jeho velkou
otevřenost. Přehledná byla i situace na místní úrovni.
Naučili jsme se mnoho o rozdílech ve školních systémech obou zemí a to bylo
skvělé. Mohli jsme srovnávat výhody a nevýhody a vidět výzvy, které to obnáší.
Bylo skvělé s vámi spolupracovat.

Norský pohled na spolupráci (2)
●

●
●
●

Opravdu jsme byli překvapeni, jak skvělou práci odvádějí dennodenně české
organizace za tak špatných ﬁnančních podmínek. Ukazuje to na velké odhodlání
a zapojení do práce se znevýhodněnými skupinami.
Kulturní rozdíly nebyly nakonec tak velké, jak jsem očekával. Také jsem zjistil, že
výzvy, kterým čelíme v oblasti genderových témat, se zase tolik neliší.
Základem úspěšného partnerství je soulad organizací v oblasti cílů a principů.
Je zajímavé si vyměňovat zkušenosti.

Možné překážky (1)
●

administrativa
- zjednodušená žádost o grant i návrh rozpočtu (bilaterální granty)
- není nutné uzavírat smlouvu o partnerství, postačí emailová komunikace,
program konference, atd. (bilaterální granty)
- do spolupráce lze zapojit pouze experta (bilaterální granty)
- sazby pro norské experty mohou odpovídat jejich zvyklostem
- auditní zpráva dokládající oprávněnost nákladů v rámci monitorovací zprávy

Možné překážky (2)
●
●

přetíženost Norů
nedostatečná komunikace
- nejasně formulovaná nabídka spolupráce
- nejasně formulované očekávání od role partnera

●
●
●
●

rozdílné prostředí (nízká přenositelnost, nemožnost srovnání)
jazyková bariéra
snaha najít partnera za každou cenu
žádná odezva na nabídku spolupráce

Co pro vás připravujeme
1/ online formulář k hledání partnerů
2/ 1-2 červnové webináře - tematicky zaměřené setkání, prostor pro sdílení v
menších skupinách, inspirace k online aktivitám
3/ konzultace (email, telefonicky, popř. online schůzky)

Užitečné odkazy:
https://www.activecitizensfund.cz/active-citizens-fund/fond-bilateralni-spoluprace/
Konzultace - jitka.stefkova@osf.cz
Kontaktní místa v dárcovských zemích:
Norský helsinský výbor
http://www.nhc.no/en/
Islandské centrum lidských práv
http://www.humanrights.is/en
Databáze partnerů https://ngonorway.org/partners/

Měníme společnost.
S odvahou.
www.activecitizensfund.cz

